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SOUHRN

Analýzy tuku mateřského mléka prokázaly zvýšený obsah polyhalogenovaných uhlovodíků v sérii vzorků sbíraných v okrese 
Uherské Hradiště (UH) v porovnání s pěti dalšími oblastmi ČR. Obsah těchto lipofi lních xenobiotik odpovídal hodnotám nale-
zeným v okrese Michalovce sbíraných podle stejného protokolu, kde proti očekávání byl v rámci projektu 5RP PCBRisk QLK 
4-2000-00488 přes nepochybný průkaz expozice zjištěn nižší než očekávaný výskyt malignit prsu žen a prostaty mužů. Podle 
stejného protokolu provedli autoři analýzu výskytu stejného spektra malignit u populace okresu UH v porovnání s výskytem 
těchto malignit v ČR v průběhu 10 let (1987–1996).

Pro sledované období představovala analyzovaná databáze pro ČR ~103M osobo-roků a pro okres UH ~ 1,46 M osobo-roků. 
Statistická významnost byla počítána pomocí dvouvýběrového párového t-testu průměrů programem STATISTICA 6.0. 

Věkově standardizovaná incidence malignit vztažená na světový standard nebyla v okresu UH vyšší, ale naopak statisticky 
významně nižší (p<0,01) byla míra rizika výskytu malignit močového měchýře u mužů i žen v porovnání s relevantními daty 
pro ČR.

Výsledky naší studie poukazují na úskalí odhadů míry rizika incidence malignit v populacích exponovaných cizorodým látkám 
a obecně všem rizikovým faktorům díky širokému spektru zavádějících faktorů. Anti-estrogenní a anti-androgenní vlastnosti 
popsané u hydroxylovaných a methylsulfonových metabolitů PCB by snad mohly modulovat karcinogenní působení vlastních 
PCB.

Klíčová slova: polyhalogenované uhlovodíky, epidemiologie malignit, rakovina močového měchýře, nádorový registr

SUMMARY

Increased polyhalogenated hydrocarbons were found in breast milk fat samples collected in the Uherské Hradiště (UH) 
District compared to that of  fi ve other sampled regions throughout the Czech Republic. The content of  lipophilic xenobio-
tics corresponded to the values detected in breast milk samples in Eastern Slovakia, Michalovce District, that were collected 
according to the same protocol within the 5th FP PCBRisk QLK 4-2000-00488. The Michalovce District revealed lower than 
expected incidence of  breast and prostate malignancies. According to the same protocol, the authors performed an analysis of  
the same spectrum of  malignancies in the UH district in comparison with the incidence of  malignancies in the Czech Republic 
in the course of  the same time period of  ten years (1987–1996). Throughout this ten year period collected dataset for the Czech 
Republic represents ~103 M and for the UH District ~1.46 M person years. 

Statistical signifi cance in the difference was evaluated using the two sample paired t-test of  the means in STATISTICA 6.0 
software. The age adjusted world standard ratio (WSR) incidence was not higher in the UH district but signifi cantly lower 
(p<0.01). The risk for bladder cancer for the both sexes was observed lower than expected in comparison with relevant data 
for the Czech Republic.

To sum up, the results of  our analysis points to substantial potential problems of  risk assessment for cancer incidence in 
populations exposed to xenobiotics, or more generally, as it relates to a wide spectrum of  confoundings of  cancer risk factors. 
Lastly, anti-estrogenic and anti-androgenic properties described for hydroxylated and methylsulfonyl PCB metabolites might 
substantially modulate the carcinogenic potential of  PCBs.   

Key words: polyhalogenated hydrocarbons, cancer epidemiology, bladder cancer, cancer registry
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Úvod

Průřezová populační studie mezinárodního projek-
tu 5RP „Hodnocení zdravotních rizik nízké dlouho-
dobé expozice polychlorovaným bifenylům (PCBRisk 
QLK4-2000-00488)“ potvrdila, že populace žijící 
v okrese Michalovce na východním Slovensku byla 
významně exponována polyhalogenovaným uhlovo-
díkům, zejména polychlorovaným bifenylům (PCB) 
během jejich výroby (celkem 21 500 tun PCB) v místní 
chemické továrně v letech 1959–1983. Sledovaný okres 
Michalovce je uznáván jako jedna z nejvíce kontami-
novaných lokalit v globálním měřítku (1, 12, 18). 

Kvůli neprůkazným a často i protichůdným nále-
zům týkajícím se karcinogenity polyhalogenova-
ných uhlovodíků (3, 15) byla naše předchozí studie 
v uvedeném kontextu zaměřena na analýzu incidence 
vybraných malignit v exponované populaci okresu 
Michlovce. Studie spočívala v porovnání údajů pub-
likovaných v databázi Slovenského národního onko-
logického registru (založeného v roce 1975) pro Slo-
vensko (~5 milionů obyvatel) a pro okres Michalovce 
(~112 000 obyvatel). Data byla analyzována pro 10leté 
období 1987–1996. Poněkud překvapivým zjištěním 
byla významně nižší incidence malignit prostaty mužů 
(p<0,03) a prsu žen (p<0,025) u místní populace (6). 
V ČR vhodná lokalita s populací nadprůměrně expo-
novanou polyhalogenovaným uhlovodíkům prokáza-
nou analýzami tuku mateřského mléka jak v kompa-
rativní studii organizované Světovou zdravotnickou 
organizací (2, 19), tak ve studii podpořené grantem 
MŽP ČR, která na rozdíl od předchozí studie byla 
založena na analýze individuálních vzorků (5), bylo 
Uherské Hradiště. Rozhodli jsme se proto provést 
deskriptivní epidemiologickou studii podle stejného 
protokolu jako již dříve na Slovensku také v České 
republice.  

Metodika

Věkově standardizované incidence vztažené na 
světový standard (WSR) nádorů štítné žlázy, slinivky 
břišní, prsu, vaječníku, močového měchýře a mozku 
u žen a nádoru štítné žlázy, slinivky břišní, prsu, 
močového měchýře, mozku, prostaty a varlat u mužů 
zaznamenané u populace v okresu Uherské Hra-
diště byly porovnány s incidencí v ČR. Pro období 

1987–1996 představovala analyzovaná databáze pro 
ČR ~103 M osobo-roků a pro okres Uherské Hradiš-
tě ~1,46 M osobo-roků. Statistická významnost byla 
počítána pomocí dvouvýběrového párového t-testu 
průměrů programem STATISTICA 6.0.

Výsledky

WSR věkově standardizované incidence většiny 
malignit se významně nelišily obdobně jako v před-
chozí studii na Slovensku (6) v okrese Uherské Hra-
diště v porovnání s daty relevantními pro celou ČR. 
Nicméně zásadní výjimkou byla incidence malignit 
močového měchýře u mužů stejně jako u žen. U mužů 
byla ve sledovaném období incidence tumoru močo-
vého měchýře statisticky významně nižší v okrese 
Uherské Hradiště v porovnání s ČR (p<0,01; tab. 1). 
Během tohoto období byla WSR věkově standardizo-
vaná incidence malignit močového měchýře u mužů 
16,67±1,54 na 100 000 v ČR, ale pouze 10,78±2,77 na 
100 000 v PCB exponované populaci okresu Uherské 
Hradiště. U žen byla ve sledovaném období incidence 
stejné malignity rovněž statisticky významně nižší 
v okrese Uherské Hradiště než v ČR (p<0,01; tab. 2). 
Vývojové trendy incidencí malignit močového měchý-
ře za sledované 10leté období jsou graficky znázor-
něny formou lineární regrese na obr. 1 – muži a na 
obr. 2 – ženy. WSR věkově standardizovaná incidence 
karcinomu močového měchýře u žen byla 3,74±0,55 
na 100 000 v ČR a 1,47±0,58 na 100 000 v okrese 
Uherské Hradiště. Během posledního desetiletí byl 
podrobně studován možný vliv znečištění prostředí 
PCB na vývoj karcinomu prsu. Několik studií ohlásilo 
souvislost mezi množstvím PCB v těle a zvýšenou 
incidencí karcinomu prsu (10, 11, 14), ale většina epi-
demiologických studií nenašla souvislost v uvedeném 
kontextu (13, 20, 21). Zvyšující se trend incidence 
karcinomu prsu u žen v obou populacích byl během 
sledovaného období překvapivě podobný.

Diskuse

V porovnání s předchozí studií u populace nad-
měrně exponované polychlorovaným bifenylům 
a také dalším polychlorovaným uhlovodíkům (6) byla 
u populace okresu Uherské Hradiště zaznamenána 

Tab. 1: WSR vìkovì standardizovaná incidence vybraných maligních onemocnìní v exponovaném okrese Uherské Hradištì a ÈR

Muži 1987–1996

Uherské Hradištì ÈR

Novotvary WSR 95 % IS WSR 95 % IS RR t-test p

Slinivky bøišní 12,18 ±2,22 11,48 ±0,30 1,06 0,65 0,53

Prsu 0,85 ±0,48 0,51 ±0,05 1,67 1,68 0,13

Prostaty 27,93 ±4,45 26,82 ±3,33 1,04 0,50 0,63

Varlat 5,46 ±1,32 5,48 ±0,42 1,00 –0,04 0,97

Moèového mìchýøe 10,78 ±2,77 16,67 ±1,54 0,65 –5,77 <0,01

Mozku 5,66 ±2,24 5,18 ±0,50 1,09 0,53 0,61

Štítné žlázy 2,02 ±0,85 1,34 ±0,16 1,51 1,85 0,10
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nevýznamně nižší incidence malignit prsu žen a žádný 
rozdíl v incidenci malignit prostaty u mužů. 

Laboratorní studie ukázaly, že polychlorované 
bifenyly mají širokou škálu estrogenních a antiestro-
genních či androgenních účinků (11). Různé faktory 
včetně dávky a délky trvání expozice a hlavně stupeň 
jejich chlorace ovlivňuje povahu jejich působení (13, 
20). Mono-, di- a trichlorované bifenyly mají velmi 
různou afinitu k biologickým receptorům v porov-
nání s PCB se šesti a více chlorovými atomy. Není 
dosud jasné, jestli faktory prostředí mohou přispívat 
ke snížení incidence karcinomu prostaty a prsu pozo-
rovanému v okrese Michalovce, a zda antiestrogenní 
vlastnosti hydroxylovaných a methylsulfonylových 
metabolitů PCB by mohly přispět k vysvětlení nižší 
incidence malignit močového měchýře u mužů i žen 
v okrese Uherské Hradiště (7, 8, 9, 16, 17). 

Závěr

Výsledky naší studie poukazují na úskalí odhadu 
míry rizika expozice v populacích exponovaných 
cizorodým látkám a obecně všem rizikovým fakto-
rům díky širokému spektru zavádějících faktorů (4), 
zejména na základě deskriptivních, tedy místní situaci 
popisujících studií.

Nicméně další analytické studie na principu studií 

případů a kontrol provedené na populaci profesionál-
ně exponovaných osob, v optimálním případě proka-
zujících přítomnost (v ideálním případě i koncentra-
ce) již dříve citovaných metabolitů v krvi probandů, 
by mohly poskytnout cenné informace týkající se 
schopnosti těchto metabolitů působit antiestrogenně 
a/nebo antiandrogenně v důsledku expozice člověka 
této skupině xenobiotik a jejím metabolitům v roli 
endokrinních modulátorů.    
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mužù v ÈR a v okrese Uherské Hradištì.
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